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SAK 4-2-21 Landsmøte 2021 

 I Personskadeforbundet LTNs vedtekter §5.2 står følgende om landsmøte: 
 «Ordinært Landsmøte avholdes hvert annet år, fortrinnsvis innen 15. 

september. Landsmøtet kan vedta at møtet og eller enkeltsaker skal foregå 
for lukkede dører.” 

 
 I år kan det bli krevende å gjennomføre fysisk landsmøte da vi ikke vet om vi får lov til 

å arrangere samling. Å avholde årsmøtet digitalt kan bli vanskelig med vår 
medlemsmasse.  

 Bufdir, som er ansvarlig for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, sier at de 
kan gi dispensasjon dersom årsmøtet ikke avholdes slik at vi fortsatt kan søke 
tilskudd.  

 Andre konsekvenser for ikke avholdt landsmøte må også undersøkes, for eksempel at 
styret sitter videre.  

 
Vedtak:  

Landsstyret undersøker muligheten for at vi for eksempel kan møtes flere steder i 
landet og ha møtet digitalt dersom vi ikke kan samle alle på ett sted.  
Landsstyret planlegger for landsmøtet avholdt på vanlig vis 10 – 12 september. Det 
innhentes tilbud for avholdelse av landsmøte på begge alternativene.  

 
SAK 5-2-21 Sikkerhet på bussen 

 Steen Linde har sendt inn et forslag om å lage et prosjekt for å sikre barn i 
situasjonene rundt på- og avstigning på skolebussen. Det kan settes på små røde lys 
foran og bak på bussen som sjåføren aktiverer i forbindelse med på- og avstigning slik 
at forbipasserende trafikk blir oppmerksom.  

  
 Vedtak: 

 Personskadeforbundet LTN setter pris på henvendelsen og er veldig glade for 
engasjementet for sikkerheten for skolebarna. Landsstyret ser at dette er noe som 
ikke har vært i bruk i Norge, og at det er ukjent landskap rent juridisk. Derfor inviteres 
forslagsstiller til et møte med landsstyret for å få belyst saken for å ta stilling til om 
styret vil støtte prosjektet i framtiden.  

  

SAK 6-2-21    ”Besøk” hos lagene 

 Landsstyret kjenner på at det har blitt avstand til lokale tillitsvalgte nå som alle 
arrangementer måtte avlyses, og vil gjerne treffe de igjen. 

 Mange lag har tatt i bruk digitale hjelpemidler, og styret ser på muligheten for å 
”besøke” lagene i styremøtene deres via video.  
 



Vedtak:  

Landsstyret sender ut et skriv til lagene der de tilbyr seg å komme på ”besøk”, og få 
fram at dette er et lavterskeltilbud sånn at de også får se noen ansikter. Landsstyret 
fordeler seg lagene seg imellom sånn at alle får hilse på noen.  
 

SAK 7-2-21    Facebookgruppe for tillitsvalgte 

 Det er ønske om å opprette en Facebookgruppe for tillitsvalgte som en uformell 
kanal for dialog. Med administrator som godkjenner og legger til/tar bort 
medlemmer, sikrer vi at kun målgruppen er med i gruppen og lager på enkelt vis et 
forum der man kan utveksle erfaringer og også styret og sekretariatet kan være med i 
dialog.   
 
Vedtak:  

Landsstyret ber sekretariatet opprette en slik gruppe med en administrator som 
godkjenner innlegg før de blir lagt ut. De understreker også at det er viktig at gruppa 
er lukket og at redaktører må være aktive på sida slik at det er en levende dialog.  
 Landsstyret vet at ikke alle tillitsvalgte er på Facebook, og understreker at denne 
gruppen på ingen måte skal erstatte andre kommunikasjonsformer men være et 
tillegg. I en slik gruppe vil man også kunne få løftet problemstillinger som er felles for 
flere og som da vil gjentas i andre fora.  

 

SAK 8-2-21    Økonomiutvalget informerer 

  Økonomiutvalget har hatt møte, og sett på muligheter og utfordringer i tiden 
framover. Utvalget ber landsstyret om å få mandat til å utarbeide en ny strategi for 
forvaltning av penger.  
 
Vedtak:  

Landsstyret ber utvalget utarbeide en ny strategi for forvaltning som tas opp til 
behandling i landsstyet.  

 

SAK 9-2-21 Eventuelt 

   
  Sak 1 

Kan vi sende en ledrefleks til alle medlemmer som en takk for at dere er her med et 
hyggelig skriv? 
 
Vedtak: 

 Styret ber om at det sjekkes hva det koster å sende ut en ledrefleks med hvert Leve 
med. Sekretariatet undersøker saken.  
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